
B.AB.A בחינוך

ראשת החוג: פרופ' ורד וקנין נוסבאום

תכנית הלימודים בחוג לחינוך מעניקה היכרות עם מדעי החינוך. לימודי התואר הראשון נועדו להקנות ידע בסיסי 
על מהות החינוך ולהמחיש את זיקת התיאוריות החינוכיות אל המציאות של מערכות החינוך בשטח ואל אפשרויות 
התעסוקה וההתמחות בחינוך. במרכז תכנית הלימודים אשכול לימודים עיוני בסיסי, המציג את הפסיכולוגיה של 
החינוך, תולדותיו ומטרותיו. ממנו מסתעפים תחומי ידע והתמחויות כדוגמת לקויות למידה, הגיל הרך, משחוק 

וחדשנות בחינוך, ניהול במערכות חינוך וייעוץ חינוכי.

        מה נלמד? 
והדו-חוגית. תכנית הלימודים החד- תכנית הלימודים בחוג לחינוך מוצעת בשני מסלולים: במתכונת החד-חוגית 
חוגית מכילה חמישה חלקים. לימודי ליבה )שיעורי חובה(, שיעורי בחירה בחינוך, אשכולות למידה )לקויות למידה/ 
חינוך לגיל הרך/ ייעוץ חינוכי/ ניהול מערכות חינוך/ משחוק וחדשנות בחינוך(, קורסים מתודולוגיים ולימודי העשרה.

ניתן לשלב את התכנית החד חוגית עם מסלול תעודת הוראה בחינוך המיוחד או בחינוך לגיל הרך )בשיתוף עם 
מכללה להוראה(. 

        אילו כלים ומיומנויות אני ארכוש? 
במסגרת לימודי תואר ראשון בחוג לחינוך ירכוש הסטודנט ידע בסיסי על מהות החינוך וילמד לקשר את התיאוריות 
החינוכיות ואת ממצאי המחקר אל המציאות של מערכות החינוך בשטח בהתאם לתחום החינוכי באשכול אותו למד. 
הסטודנט ירכוש מיומנויות והתנסויות נרחבות בהתאם לאשכול בו יבחר ללמוד: לקויות למידה, הגיל הרך, משחוק 

וחדשנות בחינוך, ייעוץ חינוכי וניהול במערכות חינוך. 
כל אלו יאפשרו לסטודנט למצות את הפוטנציאל הטמון בו ומימושו בקריירה שלו.

אשכולות הלמידה
ניתן לשלב בין אשכולות שונים בהתאם למערכת לדוגמא שילוב אשכול הגיל הרך עם אשכול לקויי למידה.ניתן לשלב בין אשכולות שונים בהתאם למערכת לדוגמא שילוב אשכול הגיל הרך עם אשכול לקויי למידה.

ליקויי למידה - עוסק בהבנה, זיהוי ואיתור מתקשי למידה ולקויי למידה בגיל הרך.
התכנית מטפחת אנשי חינוך המעוניינים לעסוק בעתיד בבסיס של התפתחות כישורי הלמידה - קשב, קריאה, 
ובחינוך המיוחד,  הרגילות  החינוך  במסגרות  למידה  ותהליכי  למידה  לקויות  בהבנת  להעמיק  וחשבון,  כתיבה 
ומעניקה כלים להתמודדות עם ילדים המתקשים בלמידה מסיבות שונות. הלימודים כוללים גם פעילות בשטח 

בשנה השלישית.
• בין הקורסים הנלמדים: למידה וקשיי למידה, מבוא לילד עם צרכים מיוחדים, משפחתו של הילד בעל הצרכים 
המיוחדים, שפה ומוח, קשיים בקריאה ובכתיבה, היבטים רגשיים של ליקויי למידה, קשיים בחשיבה מתמטית, 

טיפול בלקויות למידה, קשיי קשב וניתוח התנהגות ועוד.

הגיל הרך - עוסק בהתפתחות הילדים בגיל הרך ובהבנת צרכיהם מלידתם עד כניסתם לבית הספר. התכנית 
מעניקה ידע התפתחותי ופדגוגי של החינוך בגיל הרך וכן, מטפחת מובילי מנהיגות חינוכית בעלי ידע אקדמי וכלים 

לעבודה עם ילדים. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית.
וקוגניטיבית,  מוטורית,  פיסית,  התפתחות  הרך,  בגיל  וחברתית  רגשית  התפתחות  הנלמדים:  הקורסים  בין   •
התנהגות  הרך,  בגיל  מתמטית  חשיבה  קידום  וכתיבה,  קריאה  הרך, התפתחות שפה,  בגיל  וחשיבותו  המשחק 

ילדים בגן הילדים ועוד.

דו חוגיחד חוגי
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ייעוץ חינוכי - התכנית חושפת את הסטודנט לתחום הייעוצי במערכת החינוך ולעבודת היועץ המגוונת והמאתגרת. 
בנוסף, היא כוללת היכרות עם יועצים מקצועיים בבתי הספר, פיתוח כלים והערכה להתמודדויות מגוונות במערכת 
החינוך, כדוגמת - קשיים חברתיים ורגשיים אצל ילדים וכן שיפור מיומנויות תקשורת במצבים מורכבים בביה"ס 

ופיתוח תקשורת מיטבית בין ההורים לבית הספר. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית.
ייעוץ התפתחותי במשפחה  • בין הקורסים הנלמדים: גיל ההתבגרות, נוער בסיכון, התמודדות עם מצבי לחץ. 

ובעבודה ועוד.

הלימודים  תכנית  השונות.  החינוך  מערכות  וניהול  חינוך  לתפקידי  הבוגרים  הכשרת   - חינוך  במערכות  ניהול 
והנהגה  שינויים  הובלת  הערכה,  לניהול,  הקשורים  שונים  חינוכיים  נושאים  על  ידע  בסיס  ביצירת  מתמקדת 

במערכות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית ועוד.
ניהול עובדים בשירות הציבורי, בית-הספר  מבוא למנהל חינוכי, מנהיגות חינוכית,  • בין הקורסים הנלמדים: 
בפרספקטיבה של תורת הארגון, סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע, דפוסי קבלת החלטות, הערכת פרויקטים, 

אתיקה בניהול, ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת ועוד.

אשכול משחוק וחדשנות בחינוך - המסלול מאפשר לסטודנטים להתנסות בפיתוח משחקים כפדגוגיה חדשנית, 
להתמחות בשילוב כלים חדשניים ויצירתיים ולהעמיק במיומנויות שתורמות לפיתוח יצירתיות. במסגרת הלימודים 
נעסוק בגישות לחקר היצירתיות, התפתחויות בתחום מנקודת מבט של חקר המוח והשפעותיהם על מערכת 

החינוך תוך שילוב טכנולוגיות.
את  ננתח  ומתמטיקה.  קריאה  שפה,  למידת  משחק:  באמצעות  דרכו  בראשית  פוגש  שהילד  בהיבטים  נכיר 

הפדגוגיות המשתנות ונחבר את כל אלה ליזמות בחינוך ולהצעות יזמיות שיצעידו את העולם החינוכי קדימה.
• בין  הקורסים הנלמדים: היבטים של משחוק ככלי לטיפוח שפה וקריאה, היבטים של חשיבה בסביבה חדשנית, 

חדשנות ויצירתיות, יזמות חינוכית.
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       החלום וההצלחה מתחילים כאן. 

לימודים מקוונים באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון במקביל ללימודי התואר הראשון. 

החוג לחינוך חרט על דגלו לקדם את אוכלוסיית הפריפריה על ידי מתן הזדמנויות לסטודנטים בחוג ועל ידי ליווי 
של המבקשים להמשיך וללמוד. זאת במטרה לתרום לפיתוח האישי והמקצועי של הסטודנטים שלנו וכן לפתח 
הגליל  איזור  את  ולהצעיד  מגוונות  חינוך  במסגרות  שינויים  להוביל  בעתיד  שיוכלו  בגליל  מובילים  חינוך  אנשי 

קדימה.  
 

לשם כך, חתם החוג לחינוך על הסכם עם אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון שבארה"ב - אוניברסיטה יוקתית ומובילה 
בתחום החינוך. במסגרת ההסכם יוכלו הסטודנטים הלומדים בחוג לחינוך, ללמוד ארבעה קורסים 

)12 נקודות זכות( מתוך קורסי התואר השני של תכנית הלימודים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון 
ירצו  שני  לתואר  ללמוד  וסטודנטים שימשיכו  במידה  אלה.  לימודים  )CERTIFICATE( המאשרת  ולקבל תעודה 
מלימודי  כחלק  אלה  בקורסים  להם  להכיר  האפשרות  תישקל  וושינגטון,  ג'ורג'  באוניברסיטת  וללמוד  להמשיך 

התואר.

       תועלות:

• ניסיון מעשי - פעילות שטח מהשנה השלישית בכל אחת מההתמחויות.

• רכישת כלים שיביאו להובלת שינויים במערכת החינוך הישראלית.

• תכנית בסיס נהדרת לרכישת השכלת המשך כגננת, מאבחנת, יועצת חינוכית, מובילת פרויקטים חינוכיים, 
לחינוך הרגיל והמיוחד/ או להקמת עסק עצמאי כגון גן פרטי או מרכז אבחון )בכפוף למסלול       מורה  

הלימודים של הלומד(.

• כלים להתמודדויות עתידיות בסוגיות איתם מתמודדים הורים, 
אנשי חינוך וילדים. העשרה נוספת: הרצאות אורח, כנסים וימי 

עיון במגוון נושאי חינוך אשר יעשירו את ידע הסטודנט.

        מה צופן לי העתיד?
למידה,  בלקויות  וטיפול  אבחון  ומגוונים:  רבים  בתחומים  שני  לתואר  בלימודים  להמשיך  ניתן  אקדמי:  אופק 
תרפיות באמנות, טיפול בבעלי חיים, ייעוץ חינוכי, ניהול מערכות חינוך, חינוך מיוחד: התמחות בטיפול בבעיות 

התנהגות. התמחות בהפרעות תקשורת, הוראה ולמידה ועוד.
אופק תעסוקתי: הבוגרים יוכלו להשתלב בחינוך הפורמלי ולהשפיע על: הוראה, תחום האבחון והטיפול בליקויי 
למידה, ריכוז תכניות והובלתן, ניהול פרויקטים חינוכיים )בחינוך הרגיל ובמסגרות חינוך אחרות(, ייעוץ חינוכי, 
מועצות  במתנ"סים,   - פורמלי  הבלתי  בחינוך  בעבודה  או  בסיכון,   ונוער  ילדים  עם  עבודה  או  ילדים  גן  ניהול 

מקומיות, מרכזי למידה ועוד.
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